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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/12/2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 146320 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βαθμός ασφαλείας: 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(Ε.Τ.Α.Α.) 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΛ.:2108820439 και 
2108217269 
ΦΑΞ: 2108217395 

ΠΡΟΣ: 
ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ 

ΚΟΙΝ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου. 
Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ-

Αογαριασμός Ασφάλισης Ασφαλισμένων , στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ασφάλισης 
των ασφαλισμένων της χώρας (ν. 4237/12-2-2014), , αφετέρου το Ταμείο μας να είναι σε 
θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των ασφαλισμένων και να μπορεί να τους 
εξυπηρετεί όταν απευθύνονται σε αυτό , παρακαλούμε να μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι 
υγειονομικοί που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας ότι πρέπει άμεσα να φροντίσουν για την 
ενημέρωση -επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού τους φακέλου (ΗΦΑ). 

Ο ΗΦΑ περιέχει στοιχεία ταυτότητας , στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία 
προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης. 

Οι υγειονομικοί μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του φακέλου τους μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής, αφού πρώτα εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου 
μας. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ενημερωθεί το ιστορικό απασχόλησης τους. 
Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του ιστορικού απασχόλησης υπάρχουν 
αναρτημένες στο tsay.gr => ηλεκτρονικές υπηρεσίες => επικαιροποίηση. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την ενημέρωση του φακέλου τους 
μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ (210 8254157) ή να προσκομιστούν στα 
κεντρικά ή περιφερειακά γραφεία του Τομέα μας. 

Σε περίπτωση ελλιπούς ή μη ενημέρωσης του ΗΦΑ και του φυσικού ασφαλιστικού 
φακέλου, αντίστοιχα, δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης καμίας παροχής (πχ επιδόματα 
μητρότητας) ,χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχή περίθαλψης, χορήγηση 
ασφαλιστικής ενημερότητας ,έλεγχος και ενημέρωση για πιθανές οφειλές κατόπιν αιτήματος 
του ασφαλισμένου, χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης καθώς και γενικότερης 
εξυπηρέτησης από το Ταμείο (παροχή πληροφοριών για συντάξιμο χρόνο , για προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης, για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης) . 
Επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία του τμήματος μητρώου: τηλ. 2108816911-17, e-mail: 
adoganou@tsay.gr, mtsiolou@tsay.gr, axroni@tsay.gr. 
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Παρακαλούνται επίσης οι Πανελλήνιοι Υγειονομικοί Σύλλογοι στους οποίους 
απευθύνεται το παρόν να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους και να συνδράμουν θετικά 
στην προσπάθειά μας αυτή. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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